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▼ ANNONSE

Kultur →

Forstår hvorfor SKMU sa
nei
Cornelius Jakhelln deltar i oppsetningen av Sløserikommisjonen til høsten.
Han forstår hvorfor noen takker nei.

Nyhetsstudio Nyheter Sport Magasin Tips oss LK

https://www.fvn.no/kultur/
https://www.fvn.no/
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/GaBrb4/nyhetsstudio
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt
https://www.fvn.no/sport/
https://www.fvn.no/magasin/
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/jdg6mo/slik-tipser-du-faedrelandsvennen
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Cornelius Jakhelln på scenen i forbindelse med en av de to første versjonene av «Sløserikommisjonen». Foto: Thor Brødreskift

Torgeir Eikeland

Sist oppdatert: 28. august 2022 (19H31)

KRISTIANSAND: – Sett i lys av det som har foregått i denne byen de
siste fire årene, skjønner jeg godt at Skmu har takket nei. Også mange
som har stått i periferien av Kunstsilo-tematikken har gått i frykt for å
bli de neste som blir hengt ut av Sørlandsnyhetene, og jeg kjenner igjen
følelsen fra skolegården, sier Cornelius Jakhelln.

Forfatteren og musikeren fra Kristiansand heller selv mot å takke ja til å
være med i Morten Traaviks teaterstykke «Sløserikommisjonen» til
høsten. Fædrelandsvennen skrev torsdag om hvordan kunstsilodebatten
skal behandles som teater, etter samme modell som
Sløseriombudsmannens virksomhet ble behandlet i to
teateroppsetninger i fjor.

A RT I K K E L E N  F O RT S E T T E R  U N D E R  A N N O N S E N

Ideen går ut på at de impliserte spiller seg selv, men hittil har ikke så
mange sagt seg villige til å stille opp. Sørlandets kunstmuseum har
avslått, Agder kunstsenter har takket ja, og det har også Nils Nilsen og
Einar Øgrey Brandsdal, sistnevnte riktig nok på vilkår av at tilstrekkelig
mange flere stiller opp.

mailto:torgeir.eikeland@fvn.no
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«Mobbere»

Cornelius Jakhelln sier han samarbeider godt med Morten Traavik (t.h.) Foto: Thor Brødreskift

Brandsdal og Nilsen er kjent for sin tilknytning til Sørlandsnyhetene,
Facebook-sida som har blitt beryktet over hele landet for
udokumenterte og anonyme anklager mot Kunstsilo-tilhengere og
andre. Også Jakhelln fikk gjennomgå relativt kraftig.

– Jeg er ikke så overrasket over at to av byens verste mobbere er de
første som melder seg på, sier Jakhelln med adresse til Nils Nilsens og
Einar Øgrey Brandsdals aktivitet gjennom Sørlandsnyhetene.

Han har vært med på begge de to første forestillingene av
Sløserikommisjonen, men når den nå skal handle om Kunstsilo i
Kristiansand, erkjenner han at det kommer litt tettere på og føles litt
annerledes.

– Men jeg heller mot å bli med. Jeg har kjent Morten Traavik i mange år,
jeg samarbeider godt med ham, og det han lager pleier å bli bra. Hvis
jeg finner noe fornuftig å bidra med, blir jeg nok med, sier Cornelius
Jakhelln.

A RT I K K E L E N  F O RT S E T T E R  U N D E R  A N N O N S E N
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Avgjorde Kunstsilo-saken

Harald Furre tror ikke det ville vært noen Kunstsilo uten ham. Foto: Jacob J. Buchard / Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen har også ringt tidligere ordfører Harald Furre som
var en av Sørlandsnyhetens hovedskyteskiver den tid bloggen
eksisterte.

– Vil du stille opp på scenen i «Sløserikommisjonen» dersom du blir spurt?
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Tvert nei

– Jeg vet for lite om dette til at jeg kan takke ja eller nei, og jeg må få
vite hvordan det eventuelt skulle foregå, sier Furre. Og tilføyer:

– Jeg tror ikke det hadde blitt noen Kunstsilo dersom ikke jeg hadde
gått så hardt inn for det. Det kostet meg nok ordførervervet, men jeg er
stolt over å se den ta form når jeg kikker ut av vinduet her, sier Furre.
Han er nå direktør i nabobygget Kilden.

Tidligere havnedirektør Halvard Aglen har ikke glemt. Foto: Jacob J. Buchard

Vi har også ringt havnedirektør Halvard Aglen som i en lengre periode
ble anklaget for både løgn, korrupsjon og kameraderi av
Sørlandsnyhetene.

A RT I K K E L E N  F O RT S E T T E R  U N D E R  A N N O N S E N
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LIGNENDE SAKER

– Ville du stilt opp i Sløserikommisjonen dersom du ble spurt?

– Nei.

– En begrunnelse?

– Da viser jeg til siste avsnitt i kommentaren til din kulturredaktør om
dette, sier Aglen.

«Her vil det være mer snakk om å sette en grense overfor løgn og
mobbing, ikke å akseptere skitne verktøy, enn å gå i åpen dialog med
redelige kritikere og meningsmotstandere. Det vil være et spørsmål om
hvor man vil at den broa med forsoning skal gå.»

LES OGSÅ

Kunstsilo-krangel blir teater med Jesus på
scenen

LES OGSÅ

Kan det bli godt teater i Kristiansand?

Publisert: søndag 28. august 2022 kl. 19H31
Sist oppdatert: 28. august 2022 (19H31)

Teaterstykke:

LESERINNLEGG

Hopper i det medArendalsuken, et godt
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